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Empenho supera poderio
Mérito A jovem equipa do São Bernardo travou o campeão Benfica e, no final
da primeira volta da discussão pelo título, isolou-se no segundo lugar
PAULO RAMOS

SÃO BERNARDO

25

Treinador: José Rodrigues.
Jorge Pereira e Manuel Leite; Fábio
Basto, Miguel Silva, Rodrigo Gouveia
(5), João Vieira, Jorge Justino (4),
Roberto Ribeiro (3), Rafael Ferreira,
Rafael Marques (7), João Mieiro (2),
João Massa, Leandro Rodrigues (4).

BENFICA

24

Treinador: Nuno Alvarez.
Tiago Silva e Luís Almeida; David Carvalho (4), Gilson Correia, Ricardo Ferreira, Diogo Moreira (1), João Machado
(6), Hugo Freitas (1), Eduardo Silva,
Gonçalo Cunha (2), Augusto Aranda,
Alexandre Cavalcanti (6), Valter Soares
(2), Leone Almeida, João Alcântara e Ricardo Queirós (2).
Pavilhão do Centro Desportivo de
São Bernardo, em Aveiro.
Árbitros: Nuno Marques e João Correia (AA Aveiro).
Ao intervalo: 17-15.

Andebol
Nacional de Juniores

À 5.ª jornada da Fase Final do
Nacional da categoria, em que
se disputa o título, a equipa de
Juniores do S. Bernardo recebeu o poderoso e actual campeão, Benfica. Por isso, não foi
de estranhar a boa moldura humana que se deslocou ao pavilhão do clube aveirense para
assistir a um jogo que se perspectivava de grande intensidade e que seria disputado até
ao último apito. E assim foi…
Sem surpreender, o jogo começou com um ritmo elevado.
Os aveirenses aproveitaram a
rapidez dos seus jogadores para
fazer mossa nas transições, deixando os lisboetas quase sem

Rodrigo Gouveia, autor de cinco golos, com forte oposição

reacção. Mas para contrariar, o
Benfica tinha o enormeAlexandre Cavalcanti a ser muito eficaz
no ataque, criando bastantes dificuldades aos donos da casa.
O equilíbrio foi a nota dominante até meio da primeira
parte, altura em que o S. Bernardo conseguiu acertar defensivamente, mas continuando com transições rápidas. E mesmo no ataque organizado conseguia contrariar o
bloco central altíssimo do Benfica, com dois atletas acima dos
dois metros, adquirindo uma
vantagem de quatro golos que
deixou o adversário atordoado
e obrigou que o treinador encarnado a solicitar um “timeout” para acalmar seus atletas.
A paragem resultou em parte,
porque permitiu aos encarna-

dos minimizaram os estragos,
mas os aveirenses continuaram
por cima (Jorge Justino comandava e a organizava o jogo),
muito galvanizados pelo incansável público local, chegando o
intervalo com a vantagem de
dois golos, com toda a gente a
precisar de uma pausa, tal era a
intensidade do jogo.
A segunda parte começou
com a equipa da casa determinada em não deixar fugir a
oportunidade de vencer um
forte adversário, voltando a repor a vantagem nos quatro golos. O Benfica alterou o organizador do jogo, colocando em
campo o ainda juvenil João
Machado, que curiosamente
transmitiu mais tranquilidade
ao jogo atacante do Benfica, o
que lhe permitiu boas situações

de finalização, apesar de muitas
vezes contrariadas pelas excelentes defesas do guarda-redes
Jorge Pereira, que esteve soberbo em toda a partida.
Só que o S. Bernardo passou
a sentir mais dificuldades no
ataque, mesmo com o treinador José Rodrigues a fazer várias alterações que pouco resultaram, fazendo com que os
encarnados se colassem novamente no marcador.Apartir daqui e até final, o jogo mantevese sempre equilibrado, mas
sempre com vantagem aveirense, quando muito empatado.
E à entrada para o último minuto, os aveirenses mantinhamse na frente pela margem mínima e seguiam para o ataque,
cientes de que em caso de finalização certeira, ganhariam
desde logo o jogo. Só que isso
não aconteceu e com a posse
da bola a 35 segundos do final,
a equipa encarnada pediu o derradeiro “time-out” de forma a
tentar alcançar o empate.
Só que os locais também usufruíram desse tempo de pausa
e puderam receber instruções
de forma a contrariar a estratégia do adversário. No recomeço
do jogo, o Benfica delineou a
jogada final finalizada pelo internacional David Carvalho, só
que, mais uma vez, Jorge Pereira foi enorme na baliza e segurou a vitória do S. Bernardo,
para delírio do imenso público
presente no pavilhão. |
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Andebol: II Divisão

Arsenal da Devesa perdeu em Fafe
O Arsenal da Devesa perdeu, no passado sábado, no pavilhão da AD Fafe por 22-19, em encontro da terceira
jornada da fase final do campeonato nacional de andebol da segunda divisão. Com esta derrota, a primeira nesta competição, o Arsenal está no segundo lugar
da tabela classificativa, mantendo em aberto todas as
suas aspirações e para esta fase final.
Nos outros encontros da ronda, o Boa Hora empatou (22-22) com o Avanca e o Sismaria bateu o Benfica B por 27-21. Na classificação geral, o Fafe é líoder,
com nove pontos, seguido do Arsenal (7), Avanca (6),
Boa Hora (5), Sismaria (5) e Benfica B (4).
Na próxima jornada o Arsenal recebe o Boa Hora, o
Benfica faz o mesmo ao Avanca e o Fafe visita o Sismaria.

Juniores: ABC venceu Águas Santas
O ABC recebeu e venceu o Águas Santas por 26-24, em
encontro da quinta jornada da fase final do campeonato nacional de juniores em andebol e segue na terceira
posição, com 11 pontos, menos um que o S. Bernardo
(2.º) e menos dois que o líder Sporting.
Noutros encontros da ronda, o S. Bernardo venceu o
Benfica (25-24) e o Sporting fez o mesmo ao Gaia (32-25).
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Só há liberdade para dizer bem no
país que vai receber os Jogos Europeus
Falta um mês para o evento que vai reunir cerca de seis mil atletas em Baku, a capital de um país
que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e respeito pelos direitos humanos
TOFIK BABAYEV/AFP

O Crystal Hall, pavilhão que vai receber as competições de andebol e de voleibol durante os Jogos Europeus

Jogos Europeus
Marco Vaza
Baku nem sequer chegou à fase de
votação nos processos de candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016 e
2020, mas a capital do Azerbaijão era
a única candidata a receber a primeira edição dos Jogos Europeus. A votação em Dezembro de 2012, do Comité
Olímpico Europeu, não foi unânime
(38 votos a favor, oito contra e duas
abstenções), mas foi suﬁciente para o
Azerbaijão conquistar a organização
deste megaevento desportivo que terá o seu início dentro de um mês, a
12 de Julho. Mas há quem considere
que tudo não passa de uma enorme
manobra de propaganda do Governo
de um país que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e
respeito pelos direitos humanos.
A Amnistia Internacional identiﬁca, pelo menos, 20 prisioneiros de
consciência, entre jornalistas, activistas e políticos da oposição, nesta
antiga república soviética cuja grande riqueza são as suas reservas de
petróleo e gás natural. “O objectivo
dos Jogos Europeus e de outros eventos com grande projecção internacional é mostrar o Azerbaijão como um
estado moderno e progressista, mas
o seu registo em termos de direitos
humanos mostra o contrário”, diz ao
PÚBLICO Levan Asatiani, investiga-

dor da Amnistia Internacional, que
notou uma tendência nos últimos
dois anos de aumento da repressão
a vozes contrárias ao regime liderado
por Ilham Aliyev: “Foi ﬁcando pior
nos últimos dois meses, especialmente desde Agosto passado, em
que foram presos alguns líderes da
sociedade civil, incluindo das ONG
mais proeminentes.”
Um relatório da Human Rights Watch também fala de uma deterioração
do respeito pelos direitos humanos
no país em tempos mais recentes. “O
Governo do Azerbaijão aumentou a
sua repressão contra os críticos. As
autoridades condenaram ou prenderam pelo menos 33 defensores de
direitos humanos, activistas políticos
e civis, jornalistas e bloggers, fazendo com que muitos tenham fugido
do país ou se mantenham escondidos. Também congelaram as contas
bancárias de grupos independentes
e dos seus líderes. Algumas organizações tiveram mesmo de encerrar
as suas actividades”, escreve esta organização. Num relatório divulgado
nesta semana, a ILGA-Europa coloca
o Azerbaijão no último lugar, entre
49 países europeus, no ranking que
mede como são respeitados os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e
transgénero (ver texto na página 4).
A organização Repórteres sem
Fronteiras, por seu lado, coloca o
Azerbaijão no 162.º lugar (em 180

Dupla da canoagem e Telma em Baku
Comitiva portuguesa terá cerca de 100 atletas

A

lista ainda não está
fechada, mas o número
de atletas portugueses
que vão participar nos
Jogos Europeus andará a
rondar os 100. Portugal estará
representado em 14 das 20
modalidades que fazem parte do
programa deste evento. Emanuel
Silva e Fernando Pimenta,
vice-campeões olímpicos de
canoagem em Londres 2012,
são dos cabeças de cartaz da
comitiva portuguesa, que inclui
ainda a judoca Telma Monteiro e
os mesa-tenistas João Monteiro,
Marcos Freitas e Tiago Apolónia.
Com 14 atletas, o judo é a
modalidade mais representada,
seguido da canoagem
(13) e da natação (9).
O judo será, inclusive,
uma das modalidades
com maior interesse
competitivo em Baku,
já que esta competição
irá funcionar como o
Campeonato da Europa,
depois da desistência de
Glasgow como cidade

organizadora do evento. O
mesmo acontece com as lutas
amadoras, em que Portugal terá
seis atletas.
Muitos dos eventos destes
Jogos Europeus, que terão
253 provas de medalha, irão
contribuir para a qualificação
para os Jogos Olímpicos do
próximo ano, no Rio de Janeiro.
Doze das modalidades estão
nesta situação, sendo que nove
delas irão contribuir para os
rankings internacionais. Já no
caso do ténis de mesa, tiro e
triatlo, os vencedores garantem
automaticamente um lugar nos
Jogos do próximo ano.
Os Jogos Europeus
apresentam quatro disciplinas
que não existem no programa
olímpico. O basquetebol
estará
representado
numa versão de
3x3, enquanto o
futebol será o de
praia. Karaté e sambo
serão as novidades em
termos de artes marciais.
M.V.

países) na sua lista anual que avalia a
liberdade de imprensa — a Finlândia
lidera este ranking, a Eritreia está em
último. “Os media são controlados
pelo Governo e os que ainda se podem considerar como independentes
estão em declínio acentuado. É difícil
encontrar um jornal que seja muito
crítico”, observa Levan, acrescentando que esta situação se estende
às redes sociais: “Nos últimos anos,
têm tentado controlar os bloggers.
Alguns têm sido presos.”
Para além destes Jogos Europeus,
que irão receber cerca de seis mil
atletas de 50 países, entre 12 e 28 de
Junho, em 20 modalidades, Baku irá
ainda receber nos próximos anos outros grandes eventos desportivos, como um Grande Prémio de Fórmula 1
em 2016, e três jogos da fase ﬁnal do
Euro 2016 de futebol, um torneio que
se irá realizar em 13 cidades de 13 países diferentes. Estes Jogos Europeus
têm um orçamento de 975 milhões de
euros, que pagaram a construção de
várias infra-estruturas, entre elas o
Estádio Olímpico de Baku, para além
das viagens e alojamento para todos
os participantes no evento.
A realização destes Jogos em Baku
poderá ser um ponto de partida para que algo mude, segundo Asatiani:
“Acreditamos que os Jogos vão fazer
aumentar a pressão sobre o Presidente Aliyev para que ele mostre boa
vontade e faça mudanças a sério.”
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capital de um país que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e respeito pelos
direitos humanos.O Crystal Hall, pavilhão que vai receber as competições de andebol e de voleibol
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Marco Vaza
Por Marco Vaza 12/05/2015 - 07:48 Falta um mês para o evento que vai reunir cerca de seis mil
atletas em Baku, a capital de um país que está no fundo de muitas listas de liberdade de imprensa e
respeito pelos direitos humanos. O Crystal Hall, pavilhão que vai receber as competições de andebol e
de voleibol durante os Jogos Europeus TOFIK BABAYEV/AFP Jogos Europeus Baku nem sequer chegou
à fase de votação nos processos de candidatura aos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, mas a capital do
Azerbaijão era o único candidato a receber a primeira edição dos Jogos Europeus. A votação em
Dezembro de 20212 do Comité Olímpico Europeu não foi unânime, 38 votos a favor, oito contra e
duas abstenções, o suficiente para o Azerbaijão conquistar a organização deste megaevento
desportivo que terá o seu início daqui a um mês, a 12 de Julho. Mas há quem considere que tudo não
passa de uma enorme manobra de propaganda do governo de um país que está num fundo de muitas
listas de liberdade de imprensa e respeito pelos direitos humanos. A Amnistia Internacional identifica,
pelo menos, 20 prisioneiros de consciência, entre jornalistas, activistas e políticos da oposição, nesta
antiga república soviética cuja grande riqueza são as suas reservas de petróleo e gás natural. "O
objectivo dos Jogos Europeus e de outros eventos com grande projecção internacional é mostrar o
Azerbaijão como um estado moderno e progressista, mas o seu registo em termos de direitos
humanos mostra o contrário", diz ao PÚBLICO Levan Asatiani, investigador da Amnistia Internacional,
que notou uma tendência nos últimos dois anos de aumento da repressão a vozes contrárias ao
regime liderado por Ilham Aliyev: "Foi ficando pior nos últimos dois meses, especialmente desde
Agosto passado, em que foram presos alguns líderes da sociedade civil, incluindo das ONG mais
proeminentes." Um relatório da Human Rights Watch também fala de uma deterioração do respeito
pelos direitos humanos no país em tempos mais recentes. "O governo do Azerbaijão aumentou a sua
repressão contra os seus críticos. As autoridades condenaram ou prenderam pelo menos 33
defensores de direitos humanos, activistas políticos e civis, jornalistas e bloggers, fazendo com que
muitos tenham fugido ou país ou se mantenham escondidos. Também congelaram as contas bancárias
de grupos independentes e dos seus líderes. Algumas organizações tiveram mesmo de encerrar as
suas actividades", escreve esta organização. Num relatório divulgado nesta semana, a ILGA-Europa
coloca o Azerbaijão no último lugar, entre 49 países europeus, no ranking que mede como são
respeitados os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgénero (ver texto na página 4). A
organização Repórteres sem Fronteiras, por seu lado, coloca o Azerbaijão no 162.º lugar (em 180
países) na sua lista anual que avalia a liberdade de imprensa - a Finlândia lidera este ranking, a
Eritreia está em último. "Os media são controlados pelo governo e os que ainda se podem considerar
como independentes estão em declínio acentuado. É difícil encontrar um jornal que seja muito crítico",
observa Levan Asatiani, acrescentando que esta situação situação se estende às redes sociais: "Nos
últimos anos têm tentado controlar os bloggers. Alguns têm sido presos, assim como activistas
políticos que são muito activos no Facebook." Para além destes Jogos Europeus, que irão receber
cerca de seis mil atletas de 50 países entre 12 e 28 de Junho em 20 modalidades, Baku irá ainda
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receber nos próximos anos outros grandes eventos desportivos, como um grande prémio de Fórmula 1
em 2016, e três jogos da fase final do Euro 2016 de futebol (incluindo um jogo dos quartos-de-final),
um torneio que se irá realizar em 13 cidades de 13 países diferentes. Estes Jogos Europeus têm um
orçamento de 975 milhões de euros, que pagaram a construção de várias infra-estruturas, entre elas,
o Estádio Olímpico de Baku, para além das viagens e alojamento para todos os participantes no
evento. A realização destes Jogos em Baku poderá ser um ponto de partida para que algo mude,
segundo Asatiani: "Os activistas devem aproveitar os Jogos para colocar estas questões na ribalta
internacional. Acreditamos que os jogos vão fazer com que aumente a pressão sobre o presidente
Aliyev para que ele mostre boa vontade e faça mudanças a sério antes da cerimónia de abertura."
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Benfica supera ABC/UMinho
no primeiro duelo pelo pódio

O BENFICA venceu o ABC-UMinho num jogo com muitos golos, 42-37,
no primeiro dos dois (ou três) jogos de apuramento para o 3.º e 4.º lugares.
SL BENFICA 42
Hugo Figueira, David Carvalho (2), Javier
Fernandez (8), Tiago Ferro, Tiago Pereira
(4), João Pais (3), Paulo Moreno (7), Asier
Marcos, Carlos Carneiro (4), António Areira
(3), Cavalcanti (5), Dario Andrade (2),
Elledy Semedo (1), Miguel Ferreira, José
Costa e Flávio Fortes (3).
Treinador: Mariano Ortega.

ABC/UMINHO 37

DR

Benfica levou a melhor no primeiro duelo com o ABC/UMinho

ANDEBOL

| Redacção |

O Benfica entrou a ganhar (2-0)
mas a formação bracarense logo
deu a volta ao resultado (3-5),
mas a vantagem bracarense não
foi muito longa - aos dez minutos, o Benfica deu a volta ao
marcador, novamente. O jogo
seguiu muito equilibrado, com
sucessivos empates, até ao minuto 17, altura em que a equipa
da casa voltou a ter dois golos de
vantagem (12-10). A reacção do
Liberty Seguros/ABC-UMinho

não tardou e, ao minuto 21, nova
reviravolta no marcador e a
equipa de Braga seguiu na frente
e chegou a estar a ganhar por
quatro (15-19) e o Benfica saiu
para intervalo a perder por 1720.
Quatro minutos foram suficientes para se restabelecer nova
igualdade (21-21) e o oito minutos seguintes foram marcados
por mais uma sucessão de empates; aos 42 minutos, a equipa da
Luz voltou a passar para a frente
e, a dez minutos do fim, ganhava
por 33-28. Até ao final do jogo,

Humberto Gomes e Bruno Dias. Fábio
Antunes (6), Hugo Rocha (1), Pedro
Marques (5), Diogo Branquinho, David
Tavares (3), Ricardo Pesqueira (4), João
Gonçalves, Carlos Martins (2), Nuno Grilo
(3), Nuno Rebelo (3), Tomás Albuquerque
(3), João Pinto (6) e Gabriel Teca (1).
Treinador: Carlos Resende.
Árbitros M. Coutinho/Ramiro Silva
Intervalo: 17-20

o Benfica acelerou e o ABCUMinho já não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo e o Benfica venceu, por 42-37.
O segundo jogo está agendado
para 29 de Maio, devido aos
compromissos europeus da equipa minhota que terá de disputar
a final (a duas mãos) da Challenge Cup, e um eventual terceiro
jogo decorrerá, igualmente em
Braga, no dia 30 de Maio.
Na discussão pelo título de
campeão, o FC Porto levou a
melhor no embate sobre o Sporting por 36-33.
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Andebol: luta pelo título
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ABC perdeu em Lisboa
frente ao Benfica
e marcaram:
Benfica: Hugo Figueira
e Miguel Ferreira; David
Carvalho (2), Javier Borragan (8), Tiago Pereira (4),
João Pais (3), Paulo Moreno (7), Marcos, Carlos Carneiro (4), António Areia
(3), Alexandre Cavalcan-

ABC tem
agora dois
jogos em casa
para inverter a
tendência da
eliminatória
Fábio Vidrago marcou seis golos

ABC perdeu, ontem, por 42-37, no
primeiro encontro
entre as duas equipas do play-off de apuramento do campeão nacional de andebol.
Apesar de ter chegado ao intervalo a vencer
por 20-17, o conjunto bracarense não conseguiu
manter o ritmo na etapa
complementar, entrando

O

assim a perder na luta pelo título.
No Pavilhão da Luz, Fábio Vidrago e João Pinto, com seis golos cada
um, estiveram em destaque na equipa bracarense, enquanto no Benfica,
o melhor marcador foi
Borragan, com oito golos,
seguido de Paulo Moreno,
com sete golos.
As equipas alinharam

ti (5), Dario Andrade (2),
Elledy Semedo 81), José
Costa e Flávio Fortes (3).
ABC: Humberto Gomes e Bruno Dias; Fábio
Vidrago (6), Hugo Rocha
(1), Pedro Seabra (5), Diogo Branquinho (0), David
Tavares (3), Ricardo Pesqueira (4), João Gonçalves,
Carlos Martins 82), Nuno
Grilo (3), Nuno Rebelo (3),
Tomás Albuquerque (3),

João Pinto (6) e Gabriel
Teca (1).
O segundo e terceiro
encontros disputam-se
em Braga no final do mês,
uma vez que nos dois próximos fins de semana o
ABC tem compromissos
europeus, com a disputa
da final da Taça Challenge.

FC Porto venceu
Sporting
O FC Porto venceu ontem
na receção ao Sporting no
primeiro jogo da final do
campeonato nacional de
andebol, por 36-33, após
prolongamento.
As duas equipas empataram 29-29 no fim do
tempo regulamentar, depois de o Sporting ter chegado ao intervalo em vantagem sobre o vencedor
da fase regular do campeonato por 17-14.
‘Dragões’ e ‘leões’ voltam a defrontar-se na
quarta-feira, a partir das
21h00, novamente no
Dragão Caixa, no Porto,
no segundo jogo da final, a disputar à melhor
de cinco jogos.
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FC PORTO VENCE SPORTING
PRIMEIRO JOGO DA FINAL
O FC Porto venceu ontem na receção ao Sporting no primeiro jogo
da final do campeonato nacional
de andebol, por 36-33, após prolongamento. As duas equipas empataram 29-29 no fim do tempo
regulamentar, depois de o Sporting
ter chegado ao intervalo em vantagem por 17-14. ‘Dragões’ e
‘leões’ voltam a defrontar-se na 4.ª
feira, às 21:00, novamente no Dragão Caixa, no 2.º jogo da final, a
disputar à melhor de cinco jogos.
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Madeira SAD deu passo
decisivo para a final

Madeira SAD venceu o Colégio João de Barros e ficou em vantagem para apurar-se para a final.

A equipa do Madeira SAD foi
ontem à casa do Colégio João de
Barros vencer por 28-26, com 1513 ao intervalo favorável à equipa
de Pombal, no primeiro jogo das
meias-finais do “play-off” da I divisão de andebol feminino.
Num jogo bastante equilibrado, a equipa da casa entrou
melhor e assumiu a liderança do
marcador nos primeiros minutos. O Madeira SAD, sempre a
tentar a recuperação, não permitiu que ao Colégio João de Barros uma grande diferença no
marcador e, ao intervalo, as madeirenses perdiam por 15-13. A
formação da casa voltou a entrar
melhor na segunda parte, chegando a ter quatro golos de van-

O MADEIRA SAD VENCEU O COLÉGIO JOÃO DE BARROS POR 28-26,
NO PRIMEIRO JOGO DA MEIA
FINAL E COLOCOU-SE NUMA EXCELENTE POSIÇÃO PARA QUALIFICAR-SE PARA A FINAL DA I
DIVISÃO FEMININA. NA OUTRA
MEIA FINAL O COLÉGIO GAIA RECEBEU E VENCEU AS BICAMPEÃS
NACIONAIS DO ALAVARIUM POR
30-25. OS JOGOS DA 2.ª MÃO
SÃO NO PRÓXIMO SÁBADO.

tagem (19-15), mas as madeirenses procuravam de todas as formas dar a volta ao resultado. A
nove minutos do apito final, o
Madeira SAD conseguiu, final-

mente, repôr a igualdade (23-23)
e o Colégio João de Barros ainda
conseguiu adiantar-se no marcador (25-24), mas a formação madeirense, com um parcial de 4-0,
deu a volta ao resultado e segurou a vantagem até ao apito final.
Com a difícil vitória por 26-28, a
equipa de Duarte Sousa acabou
por confirmar o favoritismo inicial. Anais Gouveia foi a melhor
marcadora com oito golos.
O Madeira SAD alinhou e marcou da seguinte forma: Claúdia
Aguiar (7), patrícia Fernandes, catarina Azevedo, Márcia Abreu (1),
Filipa Correia, Ana Andrade (4),
Mónia Correia, Erica Tavares 81),
Renata Tavares 85), Anais Gouveia 88) e Frederica Jesus (2).
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Só a vitória interessa para o título
ABC RECEBE ÁGUAS SANTAS, amanhã, a partir das 16 horas, num duelo decisivo para as aspirações da equipa júnior na luta
pelo título nacional. Técnico Ricardo Costa espera dificuldades e Emanuel apela ao apoio dos adeptos para ajudarem à vitória.
JUNIORES

+ jogo

| Joana Russo Belo |

À procura da vitória. A equipa
júnior do ABC entra em campo
amanhã, no Pavilhão Flávio Sá
Leite, frente ao Águas Santas jogo agendado para as 16 horas num duelo decisivo para as aspirações da equipa bracarense na
luta pelo título nacional.
“É mais um jogo decisivo, face
aos últimos resultados. Temos
mesmo de ganhar este jogo e os
próximos, não se pode facilitar
mais até ao fim. Já jogámos contra o Águas Santas, ganhámos
aqui e perdemos fora, por isso,
vai ser um jogo complicado. Tivemos duas baixas e mudou a
estrutura toda da equipa, mas estamos a trabalhar para conseguir
ganhar”, revelou o treinador Ricardo Costa.
Lembrando que o Águas Santas “é uma equipa difícil” e que,
“na fase regular, esteve sempre
em primeiro”, o técnico está
consciente das dificuldades: “os
jogadores são muito aguerridos,

ABC recebe o Águas
Santas, amanhã, a partir
das 16 horas, em jogo da
fase final do campeonato
nacional de juniores.
Bracarenses estão a dois
pontos do Sporting e
precisam de vencer para
manter vivo o objectivo
do título nacional.

ABC

Emanuel Ribeiro apela a todos os bracarenses e adeptos para apoiarem a equipa júnior do ABC, amanhã, frente ao Águas Santas

faz parte do clube, uma espécie
de bairro, muito unido. Mas nós
com a nossa união e capacidade

técnica e colectiva vamos tentar
ganhar o jogo”.
Na antevisão a este encontro,

também Emanuel Ribeiro sublinha a necessidade do triunfo.
“Em caso de derrota torna-se

quase impossível chegarmos ao
título de juniores que é o nosso
objectivo da época. A expectativa é sempre ganhar, quando se
joga numa equipa como o ABC
não há outro pensamento a não
ser ganhar”, frisou o jovem, que
tem ganho experiência na equipa
sénior. Emanuel deixa ainda um
apelo: “que todos os adeptos do
ABC venham ajudar-nos a ganhar. Os adeptos dão sempre
uma ajuda forte”.
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ABC/UMinho joga, em Lisboa, com o Benfica

Xico Andebol vai a Santo Tirso à procura da permanência
ANDEBOL 1
| Redacção |

ABC/UMinho e Benfica na luta
pelo pódio. Para Lisboa, está
marcado o primeiro confronto
entre duas equipas que vão bater-se por um lugar no pódio nacional, encontro agendado para
as 19 horas. Recorde-se que os
terceiro e quarto lugares dispu-

tam-se em play-off à melhor de
três jogos, sendo que a primeira
partida tem lugar na casa do clube pior classificado na fase regular - o Benfica (4.º) - com o opositor, ABC/UMinho, terceiro na
fase regular, a ter a vantagem de
jogar o segundo e, eventualmente, o terceiro jogo no pavilhão
Flávio Sá Leite.
Na fase regular, o ABC/UMi-

nho foi a Lisboa vencer por
33-27 e, em Braga, repetiu o
triunfo, desta feita por 29-24. O
segundo jogo está agendado para 29 de Maio, devido aos compromissos europeus da equipa
minhota e, um eventual terceiro
jogo, decorrerá, igualmente, em
Braga, no dia 30 de Maio.
Na luta pelo título estão FC
Porto e Sporting, num jogo a

partir das 18.30 horas.
Este sábado marca, igualmente, o regresso do grupo B, com a
realização de duas partidas, ambas às 19.30 horas. Em Santo
Tirso, o Ginásio local (penúltimo classificado, com 22 pontos)
recebe o Xico Andebol, último,
com 27 pontos.
Frente-a-frente vão estar duas
equipas que, matematicamente,

ainda podem manter-se no escalão maior do andebol português,
com os vimaranenses a sonharem ainda com o milagre da manutenção. As duas equipas jogarão com os olhos postos na outra
partida que, em Belém, coloca
frente-a-frente o Belenenses,
primeiro do grupo, com 30 pontos, e o Maia ISMAI, segundo,
com 24.
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academistas jogam hoje na Luz frente ao Benfica, às 19h00

DM

ABC mira o terceiro lugar
da pela experiente dupla
de Aveiro, Mário Coutinho e Ramiro Silva.
Por seu turno, os juniores recebem amanhã, às
16h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite, o Águas Santas em jogo a contar para
a 5.ª jornada do campeonato nacional da I Divisão
(Fase final).

Sporting e Porto
iniciam disputa
do título

ABC/UMinho quer terminar o campeonato no terceiro lugar

ABC/UMinho joga hoje, às 19h00,
no pavilhão número 2 da Luz, frente
ao Benfica, no primeiro
jogo do play-off de apuramento do terceiro e

O

quarto lugares do campeonato nacional da I
Divisão.
Depois de ter falhado
a disputa do título nacional ao ser eliminado no
duelo com o Sporting, os

academistas jogam a sua
honra na conquista de um
lugar no pódio, isto antes de centrar as atenções
na final europeia da Taça
Challenge.
A partida vai ser dirigi-

Entretanto, o FC Porto,
detentor do troféu, que
afastou nas meias-finais o
Benfica, e o Sporting, vice-campeão, que eliminou o
ABC/UMinho, defrontam-se no primeiro jogo da final do «play-off» a partir
das 18h30, sob a direção
da dupla internacional de
árbitros de Leiria, Eurico
Nicolau e Ivan Caçador.
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Madeira SAD visita Colégio João Barros
Começam a jogar-se hoje as meias-finais do Campeonato Multicare 1.ª Divisão de andebol feminino, fase da competição diputada pelo Madeira SAD,
Colégio João Barros, Colégio de Gaia e
Alavarium. O Colégio João Barros recebe
o Madeira SAD, no primeiro dos dois ou três - jogos da 1/2 final do “play-off”.
O Madeira SAD chegou à meia-final
após duas vitórias sobre o Sports Madeira, enquanto a equipa do Pombal só
garantiu a presença nesta fase da prova

ao terceiro jogo, com o Maiastars. A
equipa madeirense vai ao Pombal muito
moralizada, procurar a primeira vitória
para regressar em vantagem ao Funchal.
O Colégio João Barros a jogar em casa
contará com o apoio do público e vai lutar por contrariar a equipa madeirense, a
quem poderá ser atribuído maior favoritismo, mas não se pode esperar um jogo
fácil para nenhuma das equipas. Na outra meia-final, o Colégio de Gaia recebe
as bicampeãs do Alavarium Love Tiles.
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Terminaram no passado fim de semana os Campeonatos Regionais de
Iniciados de andebol, ficando apenas a
faltar apurar hoje os últimos dois campeões nos escalões de Infantis e Juvenis, em femininos.
Nos Iniciados masculinos, a equipa
do AM Madeira Andebol SAD venceu
no segundo jogo da final o Académico
do Funchal por 25-33 e tornou-se, assim, bi-campeão da Madeira no escalão. Já no setor feminino, o Clube
Sports Madeira A também fez o 2-0 na
final, vencendo o Bartolomeu Perestrelo por 21-30 para fazer a festa no recinto do adversário.
Conquistados os títulos regionais, as
equipas do Madeira Andebol SAD e
do Sports Madeira vão disputar as fases
de apuramento dos Campeonatos Nacionais ainda durante o mês de maio.

BARTOLOMEU PERESTRELO DISPUTA
FASE FINAL EM JUVENIS
Quem esteve em bom nível na fase
de apuramento em juvenis masculinos,
disputada na semana passada em
Braga, foi a equipa da Bartolomeu Perestrelo. A equipa madeirense começou por ser derrotada no jogo de estreia pela equipa da casa, o ABC, por
29-35, mas no segundo jogo a equipa
da Bartolomeu Perestrelo venceu o
Sporting pela mesma diferença de go-

DR

Madeira SAD e CS Madeira
são campeões em Iniciados

Equipa do Sports Madeira sagrou-se campeã regional de iniciados em andebol.

HOJE SÃO APURADOS OS CAMPEÕES
EM INFANTIS E JUVENIS FEMININOS.
EM INFANTIS O LÍDER SPORTS MADEIRA (15 PTS) RECEBE O B. PERESTRELO (2.º, 13 PTS), ÀS 14H45 NO
PAV. FUNCHAL. JÁ EM JUVENIS HAVERÁ JOGO GRANDE NA BARTOLOMEU
PERESTRELO, ÀS 20H15. A EQUIPA DA
CASA É 2.ª COM 20 PONTOS E RECEBE
O LÍDER SPORTS MADEIRA, QUE TEM
MAIS DOIS PONTOS.

los, terminando assim esta fase no 2.º
lugar e conquistando um lugar entre as
quatro melhores equipas portuguesas.
Independentemente do que acontecer na fase final, onde vão encontrar
as equipas do ABC, Águas Santas (1.º
jogo em casa no próximo dia 16) e o
Benfica, esta conquista é fundamental
para o andebol madeirense, pois significa a manutenção das equipas da
Região na 1.ª Divisão Nacional em
2015/16.
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ANDEBOL

INFANTIS ACV VENCEM
Os infantis da AC Vermoim jogaram com os vimaranenses do Xico Andebol, no Pavilhão
Terras de Vermoim, e venceram por 22-19. João Oliveira e Diogo Silva, com 8 e 7 golos
respectivamente, foram os principais finalizadores O escalão mini deslocou-se a Riba
D’Ave jogando com a A2Didáxis e com as maiatas do Maiastars.
As atletas iniciadas e juniores/seniores jogaram em Caminha. As iniciadas levaram de
vencido o Clube de Andebol de Caminha, por 25-34. Os 12 golos de Ana Raquel Rodrigues
e os 9 de Lara Gonçalves merecem destaque. No segundo encontro as juniores/seniores
defrontaram a Juvemar, em Esposende, e perderam, por 31-24. Jéssica Dias, com 11
golos, e Mélanie Oliveira, com 9 golos, foram as marcadoras de serviço.
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seniores femininas no quarto posto
A equipa sénior feminina da SIR 1º Maio venceu (23-21)
em Espinho e subiu ao quarto lugar da II divisão. Já as juniores receberam o Oliveira Frades e ganharam por 35-19.
Os juniores masculinos, por seu turno, receberam o Estarreja
AC e perderam por 22-25. As juvenis jogaram com o São
Pedro do Sul e ganharam por 29-13. Calendário para os
jogos a disputar no Pavilhão Nery Capucho: Sexta 01/05:
Juvenis masculinos: 17h - SIR 1º de Maio x 3AAA Almeirim;
seniores masculinos: 19h - SIR 1º de Maio x CR Bª Janeiro.
Sábado 02/05: Iniciados masculinos: 12h – SIR 1º de Maio
x Juve Lis. Domingo 26: Juvenis masculinos: 15h - SIR 1º de
Maio x Cister; Juniores masculinos: 17h- SIR 1º de Maio x
CR Bº Janeiro. ß
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equilibrou o jogo e mostrou que
consegue bater-se de igual para
igual com qualquer equipa, mas a
desvantagem trazida da primeira
parte tornou-se difícil de anular.
Depois de seis jornadas em primeiro lugar, a Sanjoanense passa
agora para a segunda posição e
tem um jogo difícil para a semana nos Carvalhos.

Sanjoanense: Ramiro Pinho, Paulo Bastos,
Francisco Silva, Luís Martins, Manuel Mateus, Daniel Andrade, Gonçalo Fernandes,
Guilherme Novo, Rodolfo Silva, Diogo
Santos, José Pereira, Alexandre Tavares,
João Freitas, Guilherme Guerreiro.
Treinador: José Fonseca.

Consciente da importância
deste jogo, a Sanjoanense entrou
na partida demasiado distraída,
cometendo muitos erros que o
Porto, com mais experiência, soube aproveitar para construir uma
margem de segurança dilatada,
chegando a estar a vencer por
oito golos. Muita dessa vantagem também se ficou a dever à
grande exibição do guarda-redes
visitante. De salientar que ainda
na primeira parte a Sanjoanense
deparou-se com a lesão de Diogo, situação que condicionou um
pouco as opções da equipa pra o
resto do encontro.
Na segunda parte os alvinegros queriam mostrar que
eram capazes de muito mais
e assim foi. Mais concentrada
e empenhada, a equipa local
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andeBoL
Camp. Regional Seniores Masculinos
Resultados da 2.ª jornada
S. Bernardo 41
29 Ac. Viseu
Sanjoanense 28
26 Beira Mar
Classificação
J V
e d F S. Bernardo
1 1
0 0 41 Sanjoanense
1 1
0 0 28 Ílhavo
1 1
0 0 27 Ac. Viseu
2 0
0 2 55 Beira Mar
1 0
0 1 26 -

Próxima jornada - 3.ª

Ílhavo
Beira Mar
ac. Viseu

C
29
26
26
68
28

P
3
3
3
2
1

S. Bernardo
Ac. Coimbra
Sanjoanense
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